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مرحبًا ، إىل أين 

أنت ذاهب بارتداء 

مالبسك الرائعة؟

أنت لست 6 أقدام ، 

شقراء وأنثى ...

ركوب األمواج عرب 

اإلنرتنت! ملاذا أنت هنا ، 

وملاذا كنت ترتدي هكذا؟ 

أوه ، سألتقي بهذه الفتاة 

التي كنت ألعب معها عرب 

اإلنرتنت. اسمها كيت.

أنت لست 
صديقي كيت ...

ما الذي تتحدث 
عنه؟ بالطبع أنا.

حسًنا ، قد يكون ذلك! 

لكنني ما زلت صديقك 

هاها! أردت فقط أن 
أمزح معك ، هذا كل 

يشء!



“إذن كنت” كيت “، الذي 

كنت أتحدث معه يف 

األيام القليلة املاضية؟”

 يجب أن تكون هذه هي 

العالمة الحمراء األوىل عند 

مقابلة شخص ما عرب اإلنرتنت 

ال تعرفه بالفعل

 نعم أنا مندهش من أنك مل 

تدرك. كان امللف الشخيص 

الذي أنشأته غامًضا للغاية 

هذا هو السبب يف أنه يجب 

عليك التحقق من الخلفية 

عندما تريد مقابلة شخص ما عرب 

اإلنرتنت يف الحياة الواقعية.

 مثل صورهم 

وأصدقائهم ومنشوراتهم 

 حسًنا ، ماذا لو كانوا بارعني ومعلوماتهم.

جًدا يف التنكر عرب اإلنرتنت ، 

مثلك عىل سبيل املثال؟



Yeah I guess you’re right. 
I probably shouldn’t have  

trusted someone I only 
met online a few days ago! 

 نعم ، أعتقد أنك عىل 
حق. رمبا مل يكن يجب أن 
أثق يف شخص التقيت به 
عرب اإلنرتنت منذ بضعة 

أيام فقط! 

اإلنرتنت مكان كبري ، ميلء بالناس 

من مختلف األعامر واألجناس. 

معظمهم ودودون ، لكن البعض 

موجود لالستفادة منك 

لكن أعني ، ما مدى 

سوء مقابلة شخص ما يف 

الحياة الواقعية ، أليس 

كذلك؟

حسًنا ، إذا مل تكن متأكًدا ، 
فهناك دامئًا أشخاص آخرون 

ميكنك التحدث معهم 
وطلب التوجيه. والديك 

عىل سبيل املثال.



أعني ، ميكن أن يكون 

الوضع حيث” ميكنني 

استدراجك هنا وخطفك 

“نوًعا من السوء ...

حسًنا ، هذا يسء جًدا. 

لنذهب إىل املنزل. لقد 

تعلمت دريس ... 

باملناسبة ، من أين حصلت 

عىل هذه الصورة مللف 

تعريف “كيت” عىل أي حال؟

أوه هذا مجرد 

صديق يل يف الواقع.

هل ميكنني 
مقابلتها؟
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